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Gaby Warris (+) 

11 uur welkomstwoord 

11.05 uur toespraak namens het Abbeville-

comité 

11.10 uur In memoriam Gaby Warris 

11.15 uur bloemenhulde 

11.20 uur toespraak namens het stadsbe-

stuur 

11.25 uur gebed voor het vaderland 

11.30 uur receptie 

programma 

Abbevil lecomité 

herdenking van de vier Brugse 

oorlogsslachtoffers van Abbeville 

Bourgoensche Cruyce 

Wollestraat 35, Brugge 

uitnodiging 

zaterdag 24 mei 2014 om 11 uur 

De Stichting Joris van Severen nodigt u ook uit 

op haar herdenking van de slachtoffers van Ab-

beville. 

Heilige Mis 

Zaterdag 17 mei 2014 om 17 uur 

Abdijkerk Zevenkerken, Sint-Andries, Brugge 

Groet aan het graf  

Zondag 18 mei 2014 om 11.30 uur 

Stedelijk kerkhof, Abbeville, Frankrijk 



Op 10 mei 1940, de dag waarop de Tweede We-

reldoorlog in ons land uitbrak, werden op bevel van 

de overheid willekeurig aanhoudingen verricht. 

Communisten, leden van diverse Vlaamse verenigin-

gen, Vlaams-nationalisten, aanhangers van Joris van 

Severens Verdinaso, ook joden en buitenlanders die 

in ons land woonden of toevallig op doorreis waren, 

werden gearresteerd. 

In Brugge pakte de politie 78 mensen op, zonder 

enige verklaring of opgave van reden. Ze werden na 

heel wat vernederingen op transport gezet naar de 

gevangenis van Béthune in Frankrijk en vandaar naar 

de Noord-Franse stad Abbeville, om daar aan Franse 

militairen overgedragen te worden. De gevangenen 

werden opgesloten in de kelder van de muziekkiosk. 

Op 20 mei 1940 werden 21 van de 78 gevangenen 

koelbloedig omgebracht, niet door dronken solda-

ten, maar door nuchter opgezweepte militairen. 

 

Onder deze 21 slachtoffers waren vier Bruggelingen:  

de heer Louis Caestecker, geboren in Brugge op 

21 juli 1912, 28 jaar, ongehuwd en loodgieter van 

beroep;  

mevrouw Maria Ceuterick, geboren in Gent op 6 

augustus 1879, 61 jaar, echtgenote van de heer Os-

car Geerolf;  

de heer Jan Ryckoort, geboren te Harelbeke op 1 

september 1889, 51 jaar, gehuwd en vader van twee 

kinderen, kunstschilder van beroep;  

de heer Joris van Severen, geboren te Wakken op 

19 juni 1894, 46 jaar, ongehuwd, gewezen volksver-

tegenwoordiger, stichter en leider van het Verdi-

naso. 

Abbeville 

20 mei 1940 

In memoriam 

24 mei 2014 

In 1978 erkende de overheid de vermoorden van 

Abbeville als oorlogsslachtoffers.  

De stoffelijke resten van Louis Caestecker en Maria 

Ceuterick werden vanuit Abbeville naar De Panne 

overgebracht en er bijgezet op de militaire begraaf-

plaats.  

Jan Ryckoort en Joris van Severen bleven op verzoek 

van de families begraven op de stedelijke begraaf-

plaats van Abbeville. Al tijdens de oorlog kregen ze 

er op initiatief van hun politieke medestanders een 

laatste rustplaats, op deze uiterste grens van de Ne-

derlanden. 

Op initiatief van mevrouw Gaby Warris, overlevende 

van het drama in Abbeville en kleindochter van Maria 

Ceuterick, werd op 9 november 1996 een gedenk-

steen geplaatst in de passage van het Bourgoensche 

Cruyce in de Wollestraat in Brugge.  

Ieder jaar brengt het Abbevillecomité er hulde aan de 

slachtoffers. Het Comité houdt deze herdenking be-

wust buiten elke politieke sfeer. Hier staan idealen 

centraal van vrede en verdraagzaamheid, van verzoe-

ning, en ‘nooit meer oorlog’.  

Het Abbevillecomité herdenkt dit jaar speciaal mevr. 

Gaby Warris, die op 12 september 2013 overleed. 

Deze steen is een eeuwige herinnering aan de 

breekbare grens tussen beschaving en barbarij. 


